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Debatt

Makten og æren - og tidenes første norske
profflag på skØyter?
Av Odd Gunnar S kagestad |  2oLo-02-77

Verdens beste skøyteløper gjennom hele den første tredjedelen av forrige århundre
het Oscar Mathisen. Hans nåvn rager blant de fremste av våre norske nasjonalhelter.
Ettert iden har da også - r imelig nok - hedret Oscar Mathisen med et passende
monument i  form av en statue i  bronse. Verket er s ignert  b i l ledhuggeren Arne Durban
og ble i  1959 strategisk plassert mellom Kirkeveien gg Frogner Stadion. Der står Oscar
mld drivende skjær og minner oss om en epoke i vår historie da Norge etablerte seg
som selve vinteridrettsnasjonen - en status som vi senere (om enn med vekslende
hetl ei ler dyktighet) har beltrebet oss på å Uenotde. Og d6t føles både godt og rikt ig,
takk som spør.

Men al t  har ikke al l t id vært  rene idyl len.  Blant de skrømt som opp gjennom t idene har
hjemsøkt og forsuret det norske vinteridrettseventyret, er proffspøkelset. Oscar
Mathisen f ikk merke det selv, i  levende l ive: For å klare seg økonomisk, måtte han
pantsette premier. Da pantelåneren a_verterte premiene t i l  salgs, ble Oscar Mathisen
diskvali f isert for profesjonisme, og måtte t i lbringe 191l-sesongen i karantene. I 1916
ble han profesjonist i  USA, og vant i  1920 det profesjonelle verdensmesterskapet i
Krist iania ved å slå amerikaneren Bobby Mclean.

Men å delta i  amatørenes konkurranser hadde han måttet si definit ivt farvel t i l ,  Fra
syndefal let fØrte ingen vei t i lbake. I de olympiske idretter, hvor også skøytesporten
hørte hjemme fra og med Chamonix 7924, rådet dogmet om det rene amatørskap. Sli l ,
skulle det forbl i  så lenge Den Internasjonale Olympiske Komit6s (CIOs) mektige
president Avery Brundåge var i  l ive (døde i Ig75), - og faktisk vel så det. Siden
dengang er dogmet gradvis myknet t i l  og nesten smeltet  bort .  Ingen legger lenger
skjul på at idretten (de store verdensidretter såvel som skøyteidretten) er bl i t t
g jennomkommersial isert ,  Men kommersial iser ingen er det idret tens egne organer -

- lO 

og de internasjonale og nasjonale særforbund - som selv har hånd om og
monopoliserer. Her levnes l i te plass t i l  konkurrerende aktører og operatører, Ikke
minst er dette t i l fe l let  i  vår hjeml ige norske andedam'

En skøytetrener kommer på banen - Peter Muellers proff-utspi l l
I  et intervju med Aftenposteh på tampen av f joråret (papirutgaven 28. desember
2OO9) fort l l te skøytetreneren Peter Mueller om sine planer om å starte noe som ble
omtalt som "t idenes første norske proff lag på skøyter". Eksperter som avisen senere
snakket med (sistesideoppslaget 29. desember) levnet ikke planene store sjanser.

Det er ikke vanskel ig å dele deres skepsis.  Saken har samtidig s ider som invi terer t i l
enkelte nærmere refleksjoner, også fra et skøyteinteressert publikum utenfor
ekspertenes rekker.

Det var i  utgangspunktet uklart hva slags prosjekt Mueller hadde i tankene. Så nan
f.eks.  for  seg en rent norsk organisasjon -  en k lubb som skal  være mer el ler  mindre
fr i t tståendeTforhold t i l  NorgeJSkøytåforbund (NSF) -  men samtidig ha mul ighet t i l  å
delta i  regulære internasjonale mesterskap, i  konkurranse med løpere som
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representerer Skøyteforbundet? Det kan med rette st i l les spørsmål ved realismen i noe
sl ikt .
Men nei, selv om Mueller i  intervjuet med Aftenposten var sparsom med nærmere
detal jer, gav han et hint om visjoner av enda mer grensesprengende art: "Jeg vet
også at det er store internasjonale skøytenavn som er interessert i  et sl ikt prosjekt, vi
snakker om toppnavn".

At tanken nettopp er å danne en internasjonal proff l iga, fremgikk av en art ikkel
("Hemmel ig prof fmøte")  i  Dagbladet 15, januar.  Her for te l les det om et "hemmel ig"
møte som dagen før hadde funnet sted, med deltagelse av Peter Mueller, "storsponsor"
Rolf Hauge, samt internasjonale eksperter på kontrakter, avtaler og sammensetning
av store sponsorpakker. I følge Dagbladet bekrefter dette at planene om et privat
proff lag rundt Håvard Bøkko ikke bare er løst prat og tomme trusler - men helt reel le
tanker og ideer som allerede er satt ut i  l ivet. Etter hva avisen erfarer, skal Hauge ha
sti l t  seg posit iv t i l  å gå inn med midler i  "et internasjonalt toppet lag" med Bøkko'
søsknene, andre norske utøvere og f lere toppløpere fra blant annet USA, Nederland -
og trol ig Russland.

Skøytesporten - et norsk nasjonalt ikon
Det begynner å bl i  noen år siden norske løpere nærmest rutinemessig inntok
seierspallene ved internasjonale skøytemesterskap, Men fortsatt har skøyteidretten
nærmest ikonisk status blant et bredt - om enn muligens noe aldrende - segment av
landets befolkning. Ved Frogner Stadion ruver - som foran bemerket - statuen av
Oscar Mathisen. Bi l ledhuggerne Ni ls Aas og Per Ung har forsynt henholdsvis Oslo
(Bislett Stadion) og Trondheim med gromme bronse-statuer av Hjalmar ("Hjal l is")
Andersen. Navn som Ivar Bal langrud, Knut ("Kupper 'n")  Johannesen, "De Fire
S'ene" (Sten Stensen, Amund Sjøbrend, Jan Egil  Storholt 99 Kay Stenshjemmet) og
ikke å forglemme Johann Olav Koss hører al le hjemme ivår almendannelse. Flere av
disse, og andre med, er avbildet på norske fr imerker - nasjonens fremste
internasjonale visit tkort. Minnene om Bislett Stadion med Store Stå og to indre og
vekk med 'n, æresrunder med laurbærkranser og norske f lagg, spenningen og den
intel lektuelle fascinasjon ved rundetider, poengtabeller, rekordstatist ikker og
"Adelskalenderen" utgjør samlet en dist inkt del av vår kulturarv. Med sine islett av
nostalgisk mimring, heltedyrkelse og nasjonal identif isering er skøytesporten en idrett
som i særl ig grad appellerer t i l  følelser.
Derfor er Oåtbgså at planene om et norsk proff lag på skøyter uvegerl ig bringer frem
assosiasjoner t i l  det spektakulære^men kort l ivede proffeventyret som^preget
skøytevårdenen - og itke minst vårt hjemlige norske skøytemil jø - på rszo-tal let,

Forrige runde: iSSL og WISO a 1973'74
Sommeren 1972 ble planene lagt for at det skulle dannes en profesjonell  skøytel iga
kalt International Speed Skating League (ISSL), i  konkurranse med det internasjonale
skøyteforbundet ISU. Bak init iat ivet, som ble presentert på en pressekonferanse i
Stockholm 4. august 1972, stod den t idl igere svenske VM- og Ol-mesteren Jonny
Nilsson sammen med et par optimistiske amerikanske investorer, - Wil l iam Moore og
Ned Neeley. Pådrivere i  Norge var skøyteløperen (Norgesmester i  1966 og 7967)
Svein-Erik Stiansen og tynsetingen Sindre Hektoen, Sportsl ig ble proff l igaen en
umiddelbar suksess: Så å si hele den etablerte verdenseli ten forlot ISU t i l  fordel for
ISSL. I 1973 ble proffenes første europamesterskap og verdensmesterskap (al lround
såvel som sprint) arrangert henholdsvis i  Skien og Goteborg, med deltagelse av de
beste løperne fra Norge, Nederland, Sverige, Finland, Vest-Tyskland og USA' Begge
al l round-mesterskapene ble vunnet av neder lenderen Ard Schenk, som gjennom en
årrekke hadde vært verdens suverent beste skøyteløper. Blant de øvrige toppløperne
som først hadde gått over t i l  ISSL, f ikk svensken G6ran Claeson kalde føtter, og gikk
ti lbake t i l  ISU. Et smart trekk: I  den øvrige verdenseli tens fravær ble konkurransen
her vesentl ig svakere enn normalt, og Claeson gikk dermed t i l  topps i begge al lround-
mesterskapåne - VM såvel som EM - som ISU arrangerte dette året.

ISSL hadde t i lsynelatende fått en brukbar start, men viste seg å bl i  et økonomisk
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tapsforetak, Etter !972-73-sesongen ble l igaen avviklet og reorganisert under
benevnelsen World International Speedskating Organization (WISO), med nye
investorer (nederlenderne Fritz Bergmann og Jan Klok) og fr iske penger. WISO rakk
imidlert id kun å arrangere profesjonistenes EM i 1974. Dette ble vunnet av den norske
veteranen Bjørn Tveter, som gjennom hele tg73-74 -sesongen hadde fremstått som
verdens beste al lrounder, proift igaens sportsl ige resultater lå fortsatt på et høyere nivå
enn i ISUs egne EM og VM (som ble vunnet av henholdsvis Goran Claeson og den nye
norske stjernen Sten Stensen). Det hjalp l ikevel ikke - publikumsoppslutningen uteble,
og WISO ble nedlagt. Dermed var proffeventyret over, noe som samtidig medførte et
generasjonsskifte (som rikt ignok uansett snart vi l le ha kommet) i  norsk og
internasjona I skøytesport.

Rent umiddelbart var det økonomien som tok knekken på fSSVWISO, men de
underl iggende årsaker omfattet fremfor alt en beinhard maktkamp hvor Norges
Skøyteforbund - under kompromissløs ledelse av Wil ly Reisvang og Hroar Elvenes -
kjempet med de ressurser og maktmidler man rådet over for å bevare organisasjonens
monopolsti l l ing i  Norge, samtidig som man også frontet ISUs interesser. Fra NSFs side
var dette en genuin holdnings- og verdikamp, hvor det som man oppfattet som
idrettens verdigrunnlag stod på spil l .  Proff l igaen ble utvi lsomt oppfattet ikke bare som
en brysom konkurrentl r"n som'en eksistensiel l  trusel. Str iden må l ikevel ietterhånd
kunne karakteriseres som "rått part i",  hvor utfordreren var dømt t i l  å tape, I kampen
om opinionen hadde Skøyteforbundet fordelen av sin veletablerte posisjon i media og i
folks bevissthet, hvor forbundet fremfor alt represe-nterte den nasjonale (til forskjell
fra den kommersiel le) dimensjon og kunne spil le på de nasjonale strenger, I  t i l legg ble
håndfaste kampmidler som boikott og eksklusjon tatt i  bruk. De klubbene som påtot<
seg å arrangere mesterskap for profesjonelle, ble ekskludert fra NSF - noe som særlig
rammet skøytegruppen i Skiensklubben Herkules, Skøytebaner hvis eiere lot seg fr iste
ti l  å leie ut sine arenaer t i l  ISSL/WISO, ble gjenstand for boikott/svartel ist ing. Dette
sved på pungen, og de f leste krøp raskt t i l  korset. Siste unntak var Sindre Hektoens
eget utmerkede om enn noe avsidesliggende stadionanlegg Savalen, som ble den
eneste t i lgjengelige opsjon for avholdelsen av proff-EM i t974. Deretter stod NSF igjen
på vatplaJi"n soå den suverene seierherre - på knockout såvel som på poeng.

Tilbake t i l  fremtiden?
I forannevnte intervju med Mueller st i l te Aftenposten spørsmålet: "Men hvis
skøyteforbundet forsøker å stoppe deg?", hvort i l  Mueller svarer: "Er det de som eier
skøytebanene rundt i  verden? Jeg tror ikke det. I  Vikingskipet er jeg velkommen, det
vet jeg".

Men som NSF viste i  Lg73-74, behøver man ikke eie skøytebanene for å diktere sine
betingelser - en trusel om boikott kan også være effektiv.

Forfatteren Victor Hugo er blant annet kjent for å ha formulert utsagnet "Ingen t ing er
mektigere enn en id6 hvis t id er kommet". ISSL fremstod i sin t id som et init iat iv
basert på en drist ig og nyskapende id6 - og dermed også som et attraktivt alternativ
t i l  skøytesportens etablerte organisasjons- og maktstrukturer. Erfaringene skulle
imidlert id vise at prosjektet ikke var bærekraft ig, git t  de forutsetninger som dengang
rådet. I1973-74 var t iden åpenbart ikke kommet.

Er så t iden nå, i  20tO -  e l ler  formodent l ig hel ler  med sikte på ZOtt-sesongen -  moden
for virkel iggjøre et sl ikt konsept som Peter Mueller antyder?

Om det kostet flesk å starte og drive en skøyteproffliga i L973, vil det bestemt ikke
være bi l l igere idag, Det betyråt man vi l  være avhengig av å skaffe investorer med
masse penger, r isikovi l l ige folk med evne og vi l je t i l  å sette over styr store summer. I
art ikkeien i Oagbladet anslås det at et konkurransedyktig privatlag trol ig vi l  kreve et
budsjett på minst 7-B mil l ioner kroner i  året, Selv om et sl ikt anslag lyder vel
optimistisk (dvs. i  laveste laget), burde det være langt fra uoverkommelig - forutsatt
at forventningene om en brukbar avkastning kunne godtgjøres på noenlunde
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overbevisende vis. Og akkurat d6t synes l i te realist isk. Snarere vi l le et sl ikt
foretagende ble et  ensidig og permanent pengesluk.

Rike onkler av Roman Abramovitsj 's kal iber og med hjerte for skøytesporten vokser
ikke på trær.  Når Muel ler  selv i  intervju med TV2 den 31. januar 2010 ut ta ler  at  " i t ' l l
only take one crazy Norwegian sponsor", lyder det som en l i t t  for eplekjekk
bagatel l iser ing av i inansier ingsspørsmålet ,  Men om nå den bi ten l ikevel  skul le kunne
ordnes, er def da l ikevel noen grunn t i l  å tro at det vi l  være lettere nå enn dengang for
outsidere å utfordre skøytesportens etablerte organer og makthavere - NSF og iSU og
deres styring med hvordan idretten skal organiseres og drives? Tanken har - mildt
sagt -  formodningen mot seg.

I  t i l legg kommer det forhold at  s i tuasjonen idag i  v isse andre henseender er radikal t
forskjel l ig fra hva den var for 36-37 år siden. Det gamle (og temmelig hyklerske)^
ski l let mellom amatører og profesjonister - som allerede dengang var i  ferd med å Oti
utvannet - er nå i real i teten en saga blott,  Den profesjonaliseringen som ISSL/WISO
fremstod som fanebærere for, er i  mellomtiden langt på vei bl i t t  virkel iggjort innenfor
idrettens etablerte organisatoriske rammer - nasjonalt såvel som internasjonalt,  For
utøverne er gode sponsoravtaler en forutsetning for å drive idrett på høyt nivå.
Spørsmålet  er  om en eventuel l  prof f l iga v i l  kunne t i lby s ine løpere f inansiel le insent iver
som ikke et nasjonalt skøyteforbund (in casu NSF) vi l  kunne matche? Kan hende - vel
å merke på t<orf sikt. I  et mer langsikt ig perspektiv er det imidlert id vanskelig å se
hvordan et ad hoc-preget konsort ium vi l  kunne utmanøvrere en etablert organisasjon
med de ressurser - herunder sl ik "sosial kapital", nasjonal status, avtalemessig
fundament og uformel le nettverk -  som denne vi l  kunne spi l le på'

'Tidenes første norske proff lag på skøyter" lyder fr iskt, ambisiøst og visjonært - men
kan hende en smule historieløst, Uttrykt med al l  respekt og velvi l je: Hva slags prosjekt
Muel ler  og hans opt imist iske medspi l lere v i l  kunne få sat t  i  gang, og om det er noe
mer enn ån f lyveid6 el ler en "non-starter", gjenstår å se'
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